
Retoriska figurer  

När det gäller texten och behandlingen av texten kan den gamla retoriken ge oss många 
redskap. Man ägnade mycken tid åt att diskutera hur man kunde smycka språket för att 
nå publiken på bästa sätt. De retoriska figurerna kan delas upp i ett antal grupper; bilder, 
vändningar, upprepningar, jämförelser samt övriga figurer. 
 
Bilder 
 
Metafor 
Metaforen är ett bildligt uttryckssätt. Metaforen kommer ofta till genom att man blandar 
uttryck från olika genrer. Man skapar uttryck som egentligen, i strikt mening är omöjliga, 
men som i stället talar till vår fantasi. Det är till exempel mycket vanligt att politiken 
lånar uttryck från sportens eller från hushållets värld. Så kunde t.ex. Carl Bildt ta oss med 
på den enda vägen. 
 
Det har sagts att makten dessa bilder utövar över oss är påtaglig. I den svenska 
maktutredningen från 1980-talet heter en av böckerna i serien just Metaforernas makt. 
Låt oss ta metaforen storm på aktiemarkanden som ett exempel. Vad ger oss denna storm 
för känslor? Kanske känner vi känslan av naturkraft, av något utanför människors 
kontroll. Jämför detta med verkligheten bakom: finansmannen Soros sålde svenska aktier 
för en halv miljard. Intrycket blir onekligen ett annat. 
 
Liknelse 
Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat. Liknelsen skiljer sig 
från metaforen genom att det klart utsägs vad något liknar eller är som. Så kan trädens 
rötter vara som tentakler i marken och min älskling vara som en ros. 
 
Allegori 
En allegori är en liten berättelse byggd av "bilder". Ofta har man staplat flera metaforer 
på varandra. Man menar alltså inte bokstavligen det man säger utan målar i bilder det 
man vill säga i bilder. Sverige har kört i diket. Nu måste vi bogsera upp landet på rätt 
väg. Vi vet hur man kör! 
 
 
Vändningar 
 
Ironi 
I ironin säger man motsatsen till det man menar och ger därigenom extra stor kraft till sitt 
uttalande. En kommentar som det där var ju en väldigt fin klänning kan inte förstås om 
man inte lyssnar till undertexten.  
 
Hyperbol 
Hyperbol är en medveten överdrift. Man tar i mer än vad som egentligen är riktigt sant. 
Jag är fullständigt dödstrött kan man höra sig själv säga utan att man egentligen håller på 
att dö. 
 
Litotes 



Litotesen är raka motsatsen till hyperbolen. Den kallas ofta understatement. Här 
underdriver man i stället kraftigt: Jag tror att jag fått en liten släng av aids. 
 
 
Upprepningar 
 
Anafor 
Anaforen är en upprepning av samma ord i början av flera satser. En av de mest kända är 
Martin Luther Kings tal I have a dream, där denna fras upprepas ett mycket stort antal 
gånger med ökande kraft. Detta skapar en väldig dramatik. Det blir nästan ett mantra. 
 
Epifor 
Epiforen är anaforens raka motsats. Nu sker upprepningen av samma ord i stället i slutet 
av flera satser. Dessa ord, dessa enkla ord, dessa mina sista ord... 
 
 
Jämförelser 
 
Antites 
I antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, 
medvetet tar man bort alla nyanser där emellan. Dagens Sverige består av fattiga och 
rika, av mottagare och givare. En annan variant är Upp som en sol, ner som en pannkaka. 
Churchill talade på detta vis “This is not the end. It is not even the beginning of the end. 
But it is, perhaps, the end of the beginning”. 
 
 
Övrigt 
 
Allitteration 
I allitteration börjar flera ord i samma mening, del av mening, med samma bokstav som 
t.ex. i Våga välja Volvo! eller Fina flickor äter f – müsli till frukost. 
 


